
298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPUR
24 DE NOVEMBRO DE 2022

No dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e um minuto, o
Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, reunido virtualmente por meio da
plataforma de videoconferência Google Meet, conforme condições determinadas pela
Portaria SMPU Nº 29/2022, e no pleno exercício de suas atribuições, instituídas pela Lei
Municipal nº 11.181, de 08 de agosto de 2019, teve sua ducentésima nonagésima oitava
(298ª) sessão ordinária aberta pelo Vice-presidente do COMPUR, Conselheiro José Júlio R.
Vieira. A sessão foi oficialmente iniciada face ao quórum obtido e contou com a presença
dos Conselheiros Titulares: José Júlio R. Vieira, Raquel Guimarães Silva, Thaís Braga
Melgaço de Morais, Leonardo Amaral Castro, Jean Mattos Duarte, Rogério Carvalho Silva,
Andrea Scalon Afonso, Pedro Ribeiro de O. Franzoni Grossi, Ana Paula Fernandes Viana
Furtado, Vereador Bráulio Lara, Maria Consuelita Oliveira, Augusto Diniz de Ulhoa C.
Schnmidt, Fernando Santana da Silva, Carlos Alberto Santos da Silva, Renato Ferreira
Machado Michel, Leirson Arnes Cunha e Esterlino Luciano Campos Medrado. Estiveram
presentes, também, os seguintes Conselheiros Suplentes: Pedro de Freitas Maciel Pinto,
Patrícia de Castro Pretti, Tomás Alexandre Ahouagi, Carolina Gasparini Barbosa Heller,
Rafael Rangel Giovanini, Gabriela Mafra Barreto, Elisabete de Andrade e Hélcio Neves da
Silva Júnior.

1. Informes e manifestações gerais: O conselheiro José Júlio deu início à reunião e
informou aos conselheiros sobre a solicitação realizada pelo MPMG, a respeito da VI CMPU,
para que seja permitida a substituição de delegados infectados por COVID ou com suspeita
de COVID. Nesse sentido, o conselheiro José Júlio sugeriu e colocou em votação pelo
plenário: que a solicitação de substituição possa ser feita por e-mail ou presencialmente no
momento do credenciamento no dia da conferência, desde que apresentados os mesmos
documentos que foram necessários para a realização da inscrição e que seja recomendado
de uso de máscaras de proteção na VI CMPU. Não houve manifestações contrárias, sendo
aprovada pelo COMPUR. Finalizados os informes e manifestações gerais, o conselheiro
José Júlio deu prosseguimento aos demais itens da Reunião. 2. Aprovação da Pauta. O
conselheiro José Júlio informa sobre a retirada de pauta, sugerida pelo relator Rogério
Carvalho, do item 5.3 (Recurso administrativo ao COMPUR - Diretrizes Para Parcelamento
Processo 01.142488/14-17 - Interessado: Associação dos Servidores do Brasil) para que
seja baixada em Diligência para a Comissão de Diretrizes de Parcelamento e retorno
posterior após análise da comissão. O conselheiro José Júlio coloca em análise pelo
plenário e, não havendo manifestações contrárias, a pauta foi aprovada pelo conselho, com
a retirada de pauta do item 5.3. 3. Aprovação da Ata da 295ª Reunião Ordinária
(25/08/2022). Não houve manifestações contrárias, a ata foi aprovada pelo Plenário. 4.
Aprovação da Ata da 64ª Reunião Extraordinária (01/09/2022). O conselheiro Fernando
Santana solicitaou verificação pela equipe sobre uma manifestação com relação às datas da
VI CMPU e o conselheiro José Júlio informou que a conferência teria suas datas mantidas.
Não houve outras manifestações contrárias, a ata foi aprovada pelo Plenário. 5.1. Matéria:
Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança - REIV do Vetor Oeste-Barreiro:
Corredor Amazonas - Processo: 31.00408929/2022-91 - Regionais Centro-Sul e Oeste -
Interessado: Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) - Relatoria:
Leonardo Amaral Castro. A Gerente de Análise de Licenciamentos Especiais - GALIC,
Débora Sarlo fez uma apresentação do REIV do Vetor Oeste-Barreiro: Corredor Amazonas
que consiste na implantação do Bus Rapid Transit (BRT) e as condicionantes para
licenciamento. O conselheiro Leonardo Castro fez a leitura do seu parecer sendo favorável à
aprovação do Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança – REIV nº 1010/22, atendidas
todas as condicionantes apresentadas. Após amplo processo de discussão entre os
conselheiros, e com esclarecimentos realizados pela Gerente de Análise de Licenciamentos
Especiais - GALIC, Débora Sarlo e pelos técnicos da BHTRANS, a conselheira Elisabete de



Andrade pediu vistas ao processo, a fim de avaliar impactos sociais, de patrimônio e
qualidades ambientais. O conselheiro José Júlio concedeu vistas à conselheira Elisabete de
Andrade. 5.2. Matéria: Convocação do empreendimento Alto Belvedere - Retorno
devido ao prazo finalizado. Nº do Processo 01-028.112/22-77 - Interessados: Clarisse
Perez Nascimento e Valdemir Galvão Júnior - Relatoria: Fernando Santana- O
representante da empresa Dávila Arquitetura Alessandro Marques apresentou um estudo de
remodelação do empreendimento para o tráfego de veículo ocorra pelo acesso existente na
Avenida Dr. Marco Paulo Simon Jardim (antiga Avenida de Ligação) em Nova Lima, ficando
apenas um acesso pela Rua Jorge Marini, deixado única e exclusivamente como saída de
emergência. Após amplo processo de discussão entre os conselheiros, e com
esclarecimentos realizados pelos responsáveis das empresas Dávila Arquitetura e PHV
Engenharia, o conselheiro José Júlio colocou em votação o parecer do conselheiro
Fernando Santana que previa a não convocação do empreendimento para licenciamento de
impacto pelo Município de Belo Horizonte, desde que apresentada solução para retirada do
acesso dos moradores e visitantes pela Rua Jorge Marini. O COMPUR aprovou o parecer
do conselheiro Fernando Santana com 16 votos a favor, um contra e uma abstenção. 5.4.
Matéria: Autorização para Exercício de Atividade do Grupo III, UNI-A Educação LTDA |
Hospital Veterinário Carlos Prates - Protocolo: 31.00422167/2022-13 - Interessados:
Wilson Grassi Junior/ Neiva Lucia De Moura Dos Anjos - Relatoria: Hélcio Neves da
Silva Jr. - O técnico da Suplan, Ricardo Cordeiro fez uma apresentação do
empreendimento, das características urbanísticas e da previsibilidade legal de análise do
COMPUR. O conselheiro Hélcio Neves da Silva Jr. fez a leitura do seu parecer sendo
favorável à emissão de autorização para exercício da atividade com as características
apresentadas.. Após processo de discussão entre os conselheiros, e com esclarecimentos
realizados pelo responsável técnico do empreendimento, Felipe Santana, o conselheiro José
Júlio colocou em votação o parecer do conselheiro Hélcio Neves. O COMPUR aprovou o
parecer do conselheiro com 17 votos a favor e uma abstenção. 5.5. Matéria: Flexibilização
de parâmetro urbanístico - Flexibilização de Número Mínimo de Vagas de
Estacionamento do Empreendimento: EUC Vila Betânia / Protocolo:
31.00480532/2022-20 - Interessados: Christina Fanaia Machado Miranda / Arena Vencer
Complexo Esportivo Multiuso SPE LTDA - Relatoria: Rogério Carvalho Silva. - O
conselheiro José Júlio informou que esta matéria específica, sobre a flexibilização da
exigência do número mínimo de vagas para edificações públicas destinada ao uso
institucional, foi objeto da deliberação normativa do Compur em 2011 (DN/COMPUR
02/2011), que prevê delegação do COMPUR à BHTRANS para avaliação e a manifestação
com relação à possibilidade de flexibilização da exigência prevista no parágrafo 9º do art. 61
da Lei 7.166/96. Informou ainda que, em observância à DN, a equipe técnica remeteu a
consulta à BHTRANS, que retornou com um parecer a ser lido para conhecimento do
conselho, não sendo necessária a votação pelo plenário. O conselheiro Rogério Carvalho,
representante da BHTRANS, fez então a leitura do seu parecer, sendo favorável à
solicitação do interessado, dispensando o empreendimento da exigência de implantação de
doze vagas de estacionamento na edificação. 5.6. Matéria: Ofício ao COMPUR - Diretrizes
de Parcelamento do Solo - Processo 01-060.407/16-44 - Interessado: IMIX
Empreendimentos - Relatoria: Pedro de Freitas Maciel Pinto - Devido ao horário, esta
matéria foi incluída na pauta da próxima reunião. 5.7. Matéria: Autorização para Exercício
de Atividade do Grupo III, Casa Rosa do Bonfim - Protocolo: 31.00433465/2022-32 -
Interessados: Paulina Ribeiro De Oliveira / Francisco Celio Pedrosa Souza - Relatoria
Guilherme Tampieri - Devido ao horário, esta matéria foi incluída na pauta da próxima
reunião. 5.8. Matéria: Discussão Temática - Lei de Liberdade Econômica - Lei
13.874/19. Devido ao horário, esta discussão temática foi incluída na pauta da próxima
reunião. 6. Assuntos gerais. O conselheiro José Júlio agradeceu a participação de todos,
dando encerramento a reunião. ESTA REUNIÃO É GRAVADA E ESTÁ DISPONÍVEL, NA
ÍNTEGRA, NA PÁGINA DO COMPUR ON-LINE - www.pbh.gov.br\compur.


